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Народився 24 квітня 1944 р. у с. Корнин Рівненського
району Рівненської області у великій дружній сім’ї.
Його батьки все своє життя працювали на землі, яка

дає силу всім, хто її любить. Свою любов до землі, чесніть,
порядність, незламну силу духу батьки зуміли передати
синові. За принципом «Успіх там, де до нього прагнуть і на-
полегливо працюють» Сергій Йосипович упевненими
кроками ступає по життю. Проживаючи поряд із заводом
і спостерігаючи за його розбудовою, він ще у шкільні роки
знав, що буде цементником. І його мрія здійснилася.

У 1961 р. Сергій закінчив школу й пішов працювати
фрезерувальником ремонтно-механічного цеху Здолбунів-
ського цементно-шиферного комбінату (на той час — Ново-
здолбунівський цементний завод). Тоді й розпочався його
трудовий шлях, який уже майже 50 років тісно пов’язаний
саме із цим підприємством.

За направленням заводу в 1963 р. Сергій Царук вступив
до Львівської політехніки, яку закінчив у 1968 р. за спеціаль-
ністю «Автоматизація і комплексна механізація машино-
будівної промисловості», а згодом повернувся на Здол-
бунівський цементно-шиферний комбінат. Тут С. Й. Царук
пройшов великий життєвий шлях. Спершу він обіймав по-
сади майстра та начальника пароводяного цеху, начальника
ремонтно-механічного цеху,начальника дільниці автотранс-
порту, заступника головного механіка й головного механіка
комбінату, а в 1986 р. став одним із наймолодших директорів
цементних заводів і відтоді є його незмінним керівником,
досвідченим організатором, вимогливим до себе та до під-
леглих. Сергій Йосипович відданий роботі, завжди проявляє
творчий підхід до вирішення виробничих завдань, тому
користується заслуженим авторитетом серед працівників
підприємства та колег.

З 1994 р. С. Й. Царук — голова правління Здолбунів-
ського ВАТ «Волинь», а з грудня 2001 р. — генеральний
директор Здолбунівського ВАТ «Волинь-Цемент», яке
наразі перейменоване в Публічне акціонерне товариство
«Волинь-Цемент».

Важко переоцінити внесок Сергія Йосиповича у станов-
лення підприємства. Людина стальної волі, він у тяжкі для
заводу часи зумів зберегти виробництво та колектив. І сьо-
годні очолюване ним протягом багатьох років підприємство
є одним із провідних в Україні з виробництва цементу.

За активної участі Сергія Царука виконані й продовжу-
ють виконуватися безліч проектів з оновлення виробництва

та впровадження нових технологій. Сьогодні на ПАТ «Во-
линь-Цемент» функціонує вугільне відділення,нова підстан-
ція із сучасним європейським обладнанням, автоматизоване
пакувальне відділення, новий сучасний блок відвантаження
цементу в автомашини, змонтована система рукавних
фільтрів, які дозволили суттєво знизити викиди в атмосфе-
ру та ін.

Але головна гордість Сергія Йосиповича — це майже
850 висококваліфікованих працівників — згуртована
команда сумлінних однодумців. Серед них — 14 випуск-
ників Львівської політехніки різних років. Це технічний
директор ПАТ «Волинь-Цемент» П. В. Воробей, головний
метролог — начальник дільниці автоматизації виробництва
В. В. Шарафан, начальник виробничої лабораторії та
ВТК А. Ф. Науменко, головний технолог А. Ю. Терлига,
головний енергетик М. О. Огородник, головний бухгалтер
Л. Й. Собко та інші. Це справжні професіонали, патріоти
свого підприємства і просто чудові люди.

С. Й. Царука неодноразово обирали членом обкому та
президії обкому профспілки, депутатом Здолбунівської
районної ради.

Духовність, прагнення прийти на допомогу тим, хто її
потребує, багатогранність душі забезпечили Сергію
Йосиповичу повагу мешканців району, визнання
керівників району та області, любов членів родини. Дру-
жина Марія Володимирівна, з якою Сергій Йосипович
щасливий ось уже більше 42 років, працювала разом із
чоловіком, а тепер — на заслуженому відпочинку. У сім’ї
виросли дві чудові доньки. Ірина працює на заводі
інженером-енергетиком, а Світлана — фінансист, завідує
відділенням одного з банків.

За вагомий внесок у соціально-економічний і культур-
ний розвиток України, досягнення у професійній діяль-
ності Сергій Царук у 1994 р. був удостоєний звання «Заслу-
жений працівник промисловості України», у 2001 р. відзна-
чений міжнародною нагородою «Керівник ХХІ віку»,
в 2009 р. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. Йому
також присвоєно звання «Відмінник освіти України».

Сергій Йосипович живе та працює за життєвим прин-
ципом: «Я хочу правді бути вірним другом». Він каже:
«Роки показали: якщо цінуєш правду і працю, прагнеш
бути завжди в авангарді, намагаєшся працювати так,
щоб залишити після себе слід, то й життя віддячує тобі
сторицею».
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Терлига Анатолій Юрійович,
головний технолог,
ХТФ (1977)

Огородник 
Микола Олександрович,
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Людмила Йосипівна,
головний бухгалтер, ІЕФ (1980)

Швед Олександр Борисович,
начальник дільниці
автотранспорту, МФ (1989)

Шарафан Володимир 
Володимирович, головний
метролог — начальник дільниці
автоматизації виробництва,
ТФ (1973)

Собко Юрій Михайлович,
провідний економіст відділу
планування та аналізу
виробництва, ІЕФ (1980)

Науменко (Уляницька) 
Алла Федорівна, начальник
виробничої лабораторії 
та ВТК, ХТФ (1975)

Випускники Львівської політехніки —
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Лучків Ольга Василівна,
інженер з охорони праці,
ХТФ (1983)

Грабар Віталій Володимирович,
механік цеху випалу,
МФ (1989)

Кіжевська Марта Юліанівна,
провідний інженер з якості,
ХТФ (1983)

Воробей Петро Васильович,
технічний директор,
ЕФ (1971)


